
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -  ВАРНА

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

№ 1 2. 05. 2021

На осн. чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП във вр. с чл. 108, т. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 110, ал. 1 
т. 8, предл. второ от ЗОП, във вр. с чл. 110, ал. 5 от ЗОП и чл. 32, ал.1, т. 1 и т. 14 от Закона 
за висшето образование,

ПРЕКРАТЯВАМ:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на 
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на студентски общежития на територията 
на град Варна за нуждите на Технически университет-Варна по обособени позиции”:

Обособена позиция 1: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на 
СМР на „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Студентско общежитие 
-  блок 13”- Гр. Варна“

Обособена позиция 2: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на 
СМР на обект „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Студентско 
общежитие -  блок 18 ”- Гр. Варна“,

открита с Решение № Р-ОП-9/12.06.2020 г. на главния секретар на Технически 
университет -  Варна, упълномощен с моя Заповед № 209/17.04.2014г.

Мотиви:

В одобрената документация за провеждане на обществената поръчка в раздел първи, 
чл. 3, ал. 2 е посочено, че Към датата на откриване на настоящата процедура липсва 
осигурено финансиране. Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява 
от целеви средства или други средства, извън бюджета на Възложителя за 2020 г.

Финансиране за изпълнение на поръчката не можа да се осигури, поради не 
постъпването на целеви или други средства извън бюджета на Университета за 2020 г. 
Фактическото не постъпване на предвидените средства за финансиране на обществената 
поръчка до 31.12.2020 г. се явяват пречка за сключване и изпълнение на договора по 
обществената поръчка, тъй като при условие, че тези средства бяха постъпили до 31.12.2020 
г., то на осн. чл. 90, ал. 9 от Закона за висшето образование (ЗВО) същите биха могли да се 
прехвърлят за следващата отчетна година, а именно 2021 г. Съгл. чл. 90, ал. 1 от Закона за 
висшето образованиq Държавното виеше училище съставя, изпълнява, приключва и отчита 
бюджет. В рамките на общия бюджет академичният съвет ежегодно утвърждава бюджет 
на основните звена и филиалите на висшето училище, който се публикува, включително и
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на интернет страницата на висшето училище (съгл. чл. 90, ал. 2 от ЗВО). При условие, че не 
са постъпили средства в рамките на годишния утвърден бюджет, т.е. до края на 2020 г., няма 
как да се прехвърлят такива средства за договори от минал период. Освен това, съгл. чл. 25 
от ППЗОП Прогнозирането на обществените поръчки включва установяването на броя и 
вида на тези поръчки съобразно очакваните потребности и финансовия ресур, който 
възложителят предвижда да осигури. В оперативната самостоятелност на възложителят е 
да предприеме такива действия, които в най-висока степен ще защитят интереса му и ще 
гарантират качественото изпълнение на поръчката. Във връзка с прогнозирането на 
обществените поръчки, като публичен възложител, в настоящия случай е изготвен график 
за възлагане на поръчките, който график е за съответната финансова година. Същото е 
предвидено и във Вътрешните правила за реда за управление на цикъла на обществените 
поръчки на ТУ -  Варна за 2020 г., общодостъпни на следния интернет адрес: http://www.tu- 
varna.bg/zop/images/ZOP_2020/07/v-pravila-po-zop-2020.pdf. Така съгл. чл. 4, ал. 6 от 
Вътрешните правила за обществените поръчки ,, ...При прогнозирането се вземат предвид 
финансовите средства, които се прогнозира да влязат в университетския бюджет за 
прогнозната финансова година, включително и установяване на броя и вида на 
прогнозираните обществени поръчки, както и очакваните дати, към които следва да има 
сключени договори за т ях“. Същото е предвидено и в чл. 10 от Вътрешните правила 
,.Документирането на етапа от цикъла на възлагане на обществените поръчки, 
регламентиран от настоящият раздел става чрез изготвяне на График за възлагане на 
обществени поръчки от Технически университет -  Варна за съответната финансова 
година“. Ноторно известен факт е, че финансовата година за една публична организация е 
от 01 януари до 31 декември на съответната календарна година.

В подкрепа на посоченото в настоящото решение, че не са постъпили средства в 
бюджета на университета до 31.12.2020 г., е приетият бюджет на университета за 2020 г., 
който е общодостъпен на следния интернет адрес: http://www2.tu-varna.bg/tu-
varna/images/fin_info/budzet_TU/biudjet-tu-varna-2020.pdf. Видно от Раздел II -  РАЗХОДИ -  
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ, параграф 51-00 Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи от Бюджета за 2020 г., към 01.01.2020 г. 
предвидените средства за този вид дейност, каквато е дейността и по настоящата процедура, 
са заложени 755 276 лв., а към края на отчетния период -  31.12.2020 г. средствата, които са 
похарчени за това перо са 68 328 лв. Прогнозната стойност на поръчка е до 3 879 370,00 лв. 
без ДДС, в т.ч.:
за Обособена позиция 1 до 1 878 640,00лв без ДДС, в т.ч.: до 72 960,00 лв без ДДС за 
проектиране , до 1 797 180,00 лв без ДДС за СМР и до 8 500,00 лв без ДДС за 
осъществяване на авторски надзор
за Обособена позиция 2 до 2 000 730,00 лв без ДДС, в т.ч.: до 78 250,00 лв без ДДС за 
проектиране , до 1 913 980,00 лв без ДДС за СМР и до 8 500,00 лв без ДДС за 
осъществяване на авторски надзор.
Видно от така посоченото е, че няма такива средства в параграф 51 -00 от бюджета към края 
на 2020 г.

Липсата на получаването на целеви или други средства в бюджета на университета 
до 31.12.2020 г. се доказва също така и от корекциите на самия бюджет на университета за 
2020 г., направен въз основа на получените писма от МОН за корекции в бюджета -  общо 
седем, общодостъпни на посоченият по-горе сайт, както и въз основа на ПМС 90 от 2000 г.
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Наред с горното, с обявяване на обществената поръчка, с писмо изх. № 
2561/22.06.2020 г. до Министъра на МОН, изисках от същият да бъдат предоставени целеви 
средства за ремонта на СО бл. 13 и бл. 18. Тоест в качеството си на Възложител съм положил 
необходимата грижа за осигуряване на финансирането. До края на 2020 г. отговор не е 
получен от МОН и необходимите средства не са постъпили.

На следващо място, прехвърлянето на остатъчни средства от предходна финансова 
година може да се осъществи или по силата на чл. 90, ал. 9 от ЗВО или чрез предвиждането 
на такива остатъчни средства в утвърдения бюджет за новата финансова година. Бюджетът 
за новата финансова 2021 г. година е приет и одобрен на Академичен съвет на 01.02.2021 г., 
който е общодостъпен на следната интернет страница http://www2.tu-varna.bg/tu- 
varna/index.php/finansova-informatziya/byudzhet-na-tu-varna. Видно от Раздел II -  
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ/ГРУПИ, параграф 51-00 Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи от Бюджета за 2021 г., към 01.01.2021 г . ,аи  към 
датата на настоящото решение, не са предвидени средства за този вид дейност, каквато е 
дейността по настоящата процедура, в размера на двете обособени позиции.

Предвид гореизложеното, при условие, че към постановяване на настоящото 
решение, средства за изпълнение на договора не са осигурени, както до края на 2020 г., така 
и за новата 2021 г., се явява нецелесъобразно сключването на договор по процедурата, по 
който реално изпълнение няма да може да се осъществи. В тази връзка, се явява по- 
целесъобразно процедурата да бъде прекратена.

Воден от горното и на осн. чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП във вр. с чл. 108, т. 4 от ЗОП, 
във вр. с чл. 110, ал. 1 т. 8, предл. второ от ЗОП, във вр. с чл. 110, ал. 5 от ЗОП и чл. 32, ал.1, 
т. 1 и т. 14 от Закона за висшето образование,

РЕШИХ:

Отменям влязлото в сила решение № 3926/13.10.2020 г. за класиране на участниците 
и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг
- проектиране и изпълнение на СМР на студентски общежития на територията на град Варна 
за нуждите на Технически университет-Варна по обособени позиции”:

Обособена позиция 1: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на 
СМР на „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Студентско общежитие
-  блок 13”- Гр. Варна“

Обособена позиция 2: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на 
СМР на обект „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Студентско 
общежитие -  блок 18 ”- Гр. Варна“.

Прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на студентски общежития 
на територията на град Варна за нуждите на Технически университет-Варна по обособени 
позиции”:

Обособена позиция 1: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на 
СМР на „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Студентско общежитие
-  блок 13”- Гр. Варна“
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Обособена позиция 2: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на 
СМР на обект „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Студентско 
общежитие -  блок 18 Гр. Варна“.

На осн. чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 36а. ал. 1 от ЗОП. настоящото решение да се 
изпрати до участниците и да се публикува в РОП и Профила на купувача.

Настоящото решение може да се обжалва по реда на чл. 197, ал. 1. т. 7. б. ,,д“ от 3^  
пред Комисг ”  ' дията.

Заличена информация

По Регламент (ЕС)

2016/679

ВЪЗЛОЖИТЕЛ............
проф. д-р инж. Венцислав Вълчев 
Ректор на ТУ - Варна
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